




 :یک ساله واحد های   گزارش فعالیتهای•
  بازرسی و رسیدگی به شکایات•

 ارتقاءسالمت نظام اداری و مقابله با فساد •
 امور ورزش وتربیت بدنی سازمان  •

 بهداشت ودرمان صنعت نفت 
 1396درسال 

 



 معرفی واحد بازرسی
   طبق نمود، شروع اینجانب حضور با را خود فعالیت 93 سال از که سازمان بازرسی واحد
 و ای دوره بازدیدهای تابعه مراکز تمامی از سال در بار 2 حداقل سالیانه ریزی برنامه

 ذیربط واحدهای طریق از حوزه این به مربوط مکاتباب و شکواییه وصول صورت در همچنین
 شد می واصل امور این به مستقیمًا که هایی مکتوبه یا نفت وزارت بازرسی کل اداره جمله از

 الزم اقدامات و رسانده بهم حضور مربوطه مرکز در گزارش تهیه و میدانی های بررسی جهت
 .است داشته کار دستور در را

 پایش مورد مستمر بصورت و فعال جاری سال آبانماه سازمان این شکایات به پاسخگویی سامانه
 نیز نظر مد پاسخ و رسیدگی آن به مربوطه های شکواییه وصول محض به و گیرد می قرار

 .شود می بارگذاری سامانه همان در مخاطب برداری بهره جهت
 



   انـجام شخـصًا چندماه حدود ابتدا در را سـازمان بـازرسی واحد های فعالیت کلیه
 محترم عامل مدیر تأیید مورد که مناسب های خروجی از بعد اینکه تا دادم می

 وزارت شکایات به پاسخگویی و بازرسی کل اداره وقت محترم مدیرکل و سازمان
 4 الی 3 این طی متعاقبًا و (دفتر مسئول) منشی همکار یک گرفت قرار نیز نفت
 شکایات به رسیدگی کارشناس بازرسی، ارشد کارشناس عناوین تحت همکار 3سال
 مجموعه این به نیز فساد با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقاء قانون کارشناس و

 .شدند اضافه
 و همکاران های درخواست به ای منطقه بصورت سریعتر رسیدگی جهت به همچنین
 با که انتخاب غیرموظف بصورت سازمان تابعه مراکز در همکارانی محترم، مراجعین

   .نمایند می همکاری امور این
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 1396بازرسی در سال 

 تعداد پرونده های ارجاع شده•

 تعداد پرونده های بررسی شده•

 تعداد پرونده های در حال بررسی•

 مورد 228: تعداد مالقات انجام شده در دفتر بازرسی•

 مورد 954: تعداد مالقات انجام شده در مراکز تابعه•

 فقره 900:  تعداد نامه های واصله•

 فقره 774: تعداد نامه های اقدام شده•

 تعداد نامه های در دست اقدام •

 مورد 28: تعداد مأموریت های دوره ای درون سازمان•
 مورد 30: تعداد مأموریت های موردی حسب پرونده ارجاعی درون سازمان•
 مورد  3 :تعداد مأموریت های انجام شده به همراه بازرسی وزارت نفت•
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 برنامه زمانبندی آموزش و استقرار قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد 
 در مراکز تابعه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

 تاریخ انجام اقدامات انجام شده مراکز تابعه ردیف 

 ستاد  سازمان 1

 کمیته فساد،ایجاد با لهبمقا و اداری نظام سالمت ارتقا دائمی دبیرخانه ایجاد
 گروههای ،تشکیل اداری نظام سالمت کارگروه تشکیل                ، راهبری
 تشکیل، اصفهان روزه یک آموزشی سمینار در مربوطه کارگروه دبیر شرکت اجرایی،
 و اداری نظام ارتقاسالمت قانون  آموزشی کارگاه دوره 2 انجام ارزیابی، گروههای

 انجام حال در اولیه ارزیابی ها،خودواحد تمام به ها سنجه فساد،ارسال با مقابله
 .است

95/1/11 

 شمال کشور 2
دوره  1شرکت دبیر کارگروه مربوطه در سمینار آموزشی یک روزه اصفهان ، اجرای 

هـای اجرایی،تشـکیل   آموزشی قانون ارتقا سـالمت نظـام اداری ، تشـکیل گـروه    
 خودارزیابی اولیه و پایش سنجه ها نجام های ارزیابی، گروه

96/7/30 

 شمال شرق کشور 3
دوره  1شرکت دبیر کارگروه مربوطه در سمینار آموزشی یک روزه اصفهان ، اجرای 

هـای اجرایی،تشـکیل   آموزشی قانون ارتقا سـالمت نظـام اداری ، تشـکیل گـروه    
 انجام خودارزیابی اولیه و پایش سنجه ها  های ارزیابی، گروه

96/6/15 

 اصفهان 4
دوره  1شرکت دبیر کارگروه مربوطه در سمینار آموزشی یک روزه اصفهان ، اجرای 

هـای اجرایی،تشـکیل   آموزشی قانون ارتقا سـالمت نظـام اداری ، تشـکیل گـروه    
 انجام خودارزیابی اولیه و پایش سنجه ها  های ارزیابی، گروه

96/7/11 

 مرکزی و لرستان 5
دوره  1شرکت دبیر کارگروه مربوطه در سمینار آموزشی یک روزه اصفهان ، اجرای 

هـای اجرایی،تشـکیل   آموزشی قانون ارتقا سـالمت نظـام اداری ، تشـکیل گـروه    
 خودارزیابی اولیه و پایش سنجه ها انجام های ارزیابی، گروه

96/8/14 

 شمال غرب کشور 6
دوره  1شرکت دبیر کارگروه مربوطه در سمینار آموزشی یک روزه اصفهان ، اجرای 

هـای اجرایی،تشـکیل   آموزشی قانون ارتقا سـالمت نظـام اداری ، تشـکیل گـروه    
 خودارزیابی اولیه و پایش سنجه ها انجام های ارزیابی، گروه

96/8/21 



 بوشهر و خارک 7
دوره آموزشی  1شرکت دبیر کارگروه مربوطه در سمینار آموزشی یک روزه اصفهان ، اجرای 

هـای ارزیـابی،                          های اجرایی،تشکیل گـروه قانون ارتقا سالمت نظام اداری ، تشکیل گروه
 انجام خودارزیابی اولیه و پایش سنجه ها 

96/9/26 

 اهواز و ماهشهر 8
دوره آموزشی  1شرکت دبیر کارگروه مربوطه در سمینار آموزشی یک روزه اصفهان ، اجرای 

هـای ارزیـابی،                          های اجرایی،تشکیل گـروه قانون ارتقا سالمت نظام اداری ، تشکیل گروه
 انجام خودارزیابی اولیه و پایش سنجه ها 

96/10/3 

 مسجد سلیمان 9
دوره آموزشی  1شرکت دبیر کارگروه مربوطه در سمینار آموزشی یک روزه اصفهان ، اجرای 

هـای ارزیـابی،                          های اجرایی،تشکیل گـروه قانون ارتقا سالمت نظام اداری ، تشکیل گروه
 انجام خودارزیابی اولیه و پایش سنجه ها 

96/10/10 

 آغاجاری 10
دوره آموزشی  1شرکت دبیر کارگروه مربوطه در سمینار آموزشی یک روزه اصفهان ، اجرای 

هـای ارزیـابی،                          های اجرایی،تشکیل گـروه قانون ارتقا سالمت نظام اداری ، تشکیل گروه
 انجام خودارزیابی اولیه و پایش سنجه ها 

96/11/8 

 فارس و هرمزگان 11
دوره آموزشی  1شرکت دبیر کارگروه مربوطه در سمینار آموزشی یک روزه اصفهان ، اجرای 

های ارزیابی،                        های اجرایی،تشکیل گروهقانون ارتقا سالمت نظام اداری ، تشکیل گروه
 انجام خودارزیابی اولیه و پایش سنجه ها

96/11/17 

 تهران 12
دوره آموزشی  1شرکت دبیر کارگروه مربوطه در سمینار آموزشی یک روزه اصفهان ، اجرای 

های ارزیابی،                        های اجرایی،تشکیل گروهقانون ارتقا سالمت نظام اداری ، تشکیل گروه
 انجام خودارزیابی اولیه و پایش سنجه ها

96/11/22 

 غرب کشور 13
دوره آموزشی  1شرکت دبیر کارگروه مربوطه در سمینار آموزشی یک روزه اصفهان ، اجرای 

های ارزیابی،                        های اجرایی،تشکیل گروهقانون ارتقا سالمت نظام اداری ، تشکیل گروه
 انجام خودارزیابی اولیه و پایش سنجه ها

96/11/27 

 نیمه ی اول اسفند گچساران  14

 نیمه ی دوم اسفند آبادان 15



 
 1396امور ورزش در سال 

ارائه برنامه ریزی و بودجه پیشنهادی امور ورزش و تربیت بدنی و برنامه زمانبندی مسابقات •
تصویب بودجه امور ورزش و تربیت بدنی سازمان در اردیبهشت سـال  1396ورزشی در سال 

رشته شنا،  3بعنوان اولین شرکت برگزاری مسابقات ورزشی بانوان بصورت تجمیعی در  1396
به میزبانی بهداشت و درمان شمالشـرق   15/2لغایت  11/2( نفر120)شطرنج و تنیس روی میز 

 (مشهد مقدس)کشور 
رشـته آمـادگی جسـمانی، دارت و     3برگزاری مسابقات ورزشی بانوان بصورت تجمیعـی در  •

 به میزبانی بهداشت و درمان شمالشرق کشور 25/2لغایت  21/2( نفر130)تیراندازی 

اردیبهشـت   24لغایـت   21به میزبانی شمال کشور ( نفر40)برگزاری مسابقات شطرنج آقایان •
 ساری

 خرداد همدان 5لغایت  2به میزبانی غرب کشور ( نفر45)برگزاری مسابقات تیراندازی آقایان •
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خـرداد   5لغایـت   2به میزبانی شمال کشور ( نفر45)برگزاری مسابقات دارت آقایان •
 ساری

تیـر   16لغایـت   13بـه میزبـانی شـمال کشـور     ( نفر50)برگزاری مسابقات شنا آقایان •
 رشـت

به میزبانی شمال کشور به میزبانی ( نفر40)برگزاری مسابقات تنیس روی میز آقایان •
 آذر رشت 24لغایت  20شمال کشور

 20لغایت  13به میزبانی شمالشرق کشور ( نفر130)برگزاری مسابقات والیبال بانوان •
 مهر مشهدمقدس

دی  12لغایـت   7به میزبـانی آغاجـاری   ( نفر100)برگزاری مسابقات والیبال آقایان •
 امیدیه 

دی  29لغایـت   21به میزبانی آغاجـاری  ( نفر120)برگزاری مسابقات فوتسال آقایان 
 امیدیه

 بهمن امیدیه  13لغایت  10به میزبانی آغاجاری ( نفر60)برگزاری مسابقات جانبازان •
 نفر 880تعداد شرکت کنندگان در کلیه مسابقات 
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ــال    • ــنهادی ورزش در س ــه پیش ــه و بودج ــالم برنام ــال   1397اع ــاه س ــ    1396در دیم ــه مبل ب
 ریال 000/000/180/31

 

بعنوان اولین شرکت  1397امور ورزش و تربیت بدنی سازمان در سال  1397تصویب بودجه سال •
 شورایعالی ورزش شرکت ملی نفت ایران  16/11/1396در جلسه مورخ 

مأموریت ورزشی توسط اینجانب، دبیـر امـور ورزش و مسـئول ورزش بـانوان در سـال       15انجام •
 روز 60به مدت  1396

سال شرکت ملـی نفـت ایـران در تیرمـاه سـال       25حضور در مسابقات انتخابی فرزندان پسر زیر •
 جاری

 سال شرکت ملی نفت ایران در تیرماه سال جاری 18حضور در مسابقات فرزندان دختر زیر •

 سال شرکت ملی نفت ایران در آبانماه سال جاری 26حضور در مسابقات انتخابی بانوان باالی •

سال شرکت ملی نفت ایـران در آبانمـاه سـال     45حضور در مسابقات انتخابی پیشکسوتان باالی •
 جاری
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 37ورزشـکار خـانم    25کسب عناوین متعدد در رشته های مختلف توسـط ورزشـکاران سـازمان    
 ورزشکار آقا

سال در تیم منتخب شرکت ملی نفـت ایـران و    25حضور تعدادی از ورزشکاران فرزند پسر زیر •
 حضور در المپیاد وزارت نفت 

سال در تیم منتخب شرکت ملی نفت ایران و  18حضور تعدادی از ورزشکاران فرزند ذختر زیر •
 حضور در المپیاد وزارت نفت 

 سال در تیم منتخب شرکت ملی نفت ایران  26حضور تعدادی از ورزشکاران بانوان باالی •

 حضور تعدادی از ورزشکاران پیشکسوتان در تیم منتخب شرکت ملی نفت ایران•
 ورزشکار آقا 23ورزشکار خانم و  14کسب عناوین به همراه تیم های شرکت ملی نفت ایران 
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 میزبانی به سازمان فوتسال ورزشی مسابقات با همزمان مناطق ورزش امور رؤسای جلسه تشکیل•
 جاری سال دیماه در امیدیه شهرستان و آغاجاری درمان و بهداشت

   جلسه 6 نفت وزارت و ملی شرکت متعدد اجالس در شرکت•
 1397 سال در سازمان کارکنان ورزشی مسابقات ریزی برنامه•

 ایشان خانواده و غیررسمی و رسمی کارکنان حضور با تابعه مراکز داخلی مسابقات انجام•

 خانواده و غیررسمی و رسمی کارکنان حضور با تابعه مراکز داخلی گلگشت های برنامه انجام•
 ایشان

 و شیراز شهرستان هرمزگان و فارس درمان و بهداشت در ورزش اتاق و ورزش های سالن افتتاح•
 تبریز شهرستان در کشور شمالغرب



17 

 از حسن توجه شما سپاسگزاریم
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